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  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 
 

 

Podeu venir a veure I Puritani de Bellini 
amb el bus operístic Girona-Liceu 

 El divendres 19 d’octubre. 
Se surt de Girona en bus a les 17,15h.  

   ..Informació Liceu..     ..Reserves pel bus.. 

 
  

 

 
 

 

Podeu consultar i fer reserves per a tota 
la temporada del bus operístic al Lieu 

Amb cinc òperes a la vostra disposició, 
 en bus Girona-Liceu 

..Informació.. 

 
  

 

 
 

 El setembre ja comencen les activitats 
dels Amics de l’Òpera de Girona 
Amb dues conferències amb el Pol Avinyó: 

 L’evolució de l’òpera al s XIX (13-IX) 
Apropament a I Puritani, de Bellini (18-ix) 

..Al nostre web.. 

 
  

 

 
 

 

Aquest 25 d’agost es compliran 100 anys 
del naixement de Leonard Bernstein 

En record del director i compositor. 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 

 

Ja es coneix la temporada 2018/19 
d’òperes a Sabadell 

Amb quatre títols 
..Al nostre web.. 

 
  

 

 

 

 Anunci de les 15 projeccions d’òpera i 
Ballet que Ocine oferirà en al temporada 

2018-19 
En les sales de Blanes, Girona i Platja d’Aro 

..Al nostre web..        ..Programa.. 

 
  

 

 

 

 

Anunciat el curs d’apropament a les grans 
obres de la música per Rafael Esteve 

Amb força obres operístiques i de veu. Cal inscripció. 
 Es farà a la Biblioteca Carles Rahola de Girona 

..Al  web.. 

 
  

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/i-puritani
https://goo.gl/forms/z53p6Ao4WDNDjMCj1
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedRCojjdwdd_WX2kFpDYdtC
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
http://overture-classictic.com/index.php/2017/09/08/el-centenario-de-leonard-bernstein/?lang=es
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPee5vKrBn4-YPTt6cuPTRkFo
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPee5vKrBn4-YPQfE-FR8J_Gr
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/3-248076-annex/2018_a_2019_temporada_ocine.pdf
http://www.rafaelesteve.com/CursosDetall.asp?Centre_Id=31
https://goo.gl/forms/z53p6Ao4WDNDjMCj1
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedRCojjdwdd_WX2kFpDYdtC
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
http://overture-classictic.com/index.php/2017/09/08/el-centenario-de-leonard-bernstein/?lang=es
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPee5vKrBn4-YPTt6cuPTRkFo
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/3-248076-annex/2018_a_2019_temporada_ocine.pdf
http://www.rafaelesteve.com/CursosDetall.asp?Centre_Id=31
https://www.youtube.com/watch?v=CjL9jbtmyf8


  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 
 

Valoració de La Favorita oferta al 
Liceu, obra que vam anar a veure en la 

seva estrena de Juliol a Barcelona 
Per Òpera Actual 

..Al  web.. 

 
  

 

 

 

 

Premi Delfí Colomer per a danses d’arrel 
tradicional 

El 31 d’agost es tanca la 3a convocatòria 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 

 

Resultat del concurs de cant líric 
 Mirna Lacambra, a Sabadell 

Que permetrà a concursants participr en la 
versió sabadellenca de Falstaff 

..Al web.. 

 
  

  ACTIVITATS   
 

 
 

1-VIII 
(22h.) 

 

La contralt Delphine Galou 
 i L’accademia Bizantina 

Amb obres de Monteverdi, Porpora i Vivaldi, 
entre d’altres. A l’auditori Espai Ter 

..Al  web.. 

 
Torroella 

  

 

 
 

2-VIII 
(21 h.)  

Esencias de Sefarad. 
 Cançons sefardites 

Amb Paco Díaz & Raús Olivar 
Dins “Nits de música al Call”. Museu del call 

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

3-VIII 
(20 h.)  

Recital líric de Josep Bros 
Amb el pian 

ista Marco Evangelisti. 
Festival de Peralada. Església del Carme 

..Al  web.. 

 
Peralada 

  

 

  
3-VIII 
(22h.) 

 

Dinamita la sarsuela, espectacle 
presentat pel grup La Croupier 

Al teatre Municipal de Palafrugell 
..Al  web.. 

 
Palafrugell 

  

 

 
 

4-VIII 
(22h.) 

 

El magníficat en Mi i altres obres de 
Bach. per Dunedin Consort 

 A l’auditori Espai Ter 
..Al  web.. 

 
Torroella 

  

http://www.operaactual.com/index.php/criticas/114-2018/julio-2018/1364-barcelona-una-reposicion-bien-cantada
https://www.esdansa.cat/noticia/?noticia_id=193
https://www.operaworld.es/ganadores-del-concurso-de-canto-mirna-lacambra-de-sabadell/
http://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/2356-accademia-bizantina.html
http://www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=12387
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/129/josep-bros/
http://www.joventutsmusicals.cat/palafrugell/4644-34e-cicle-de-concerts-estiu/3783-dinamita-la-sarsuela/
http://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/2357-dunedin-consort.html
http://www.operaactual.com/index.php/criticas/114-2018/julio-2018/1364-barcelona-una-reposicion-bien-cantada
https://www.esdansa.cat/noticia/?noticia_id=193
https://www.operaworld.es/ganadores-del-concurso-de-canto-mirna-lacambra-de-sabadell/
http://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/2356-accademia-bizantina.html
http://www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=12387
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/129/josep-bros/
http://www.joventutsmusicals.cat/palafrugell/4644-34e-cicle-de-concerts-estiu/3783-dinamita-la-sarsuela/
http://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/2357-dunedin-consort.html
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4-VIII 
(22h.)  

Cor Madrigal: obres Pitoni, Kodály, 
Mozart, Bruckner, Britten i altres 

En el VIIIè Festival de Cervià 
..Al web.. 

 
Cervià 

  

 

  
4-VIII 

(22,30h.) 
 

Concert d’orgue i veu: 
 L’orgue antic cap a la modernitat 

Amb Loreto Fernández Imaz i Anhoa Zubillaga. 
Església de Santa Maria 

..Al  web.. 

 
Cadaqués 

  

 

 
 

5-VIII 
(* h.)  

L’opera de Händel Rinaldo 
Amb l’orquestra Vespres d’Arnadí 

Festival de Peralada. Església del Carme 
..Al  web.. 

 
Peralada 

  

 

 

 
6 i 7-
VIII 

(22 h.)  

Òpera La Flauta Màgica, de Mozart 
Amb l’Orquestra i cor del Liceu i la direcció de 

Josep Pons 
Festival de Peralada. A l’auditori del Parc 

..Dia 6..        ..Dia 7.. 

 

 
Peralada 

  

 

 
 

7-VIII 
(22h.) 

 

The Plaint of Orpheus. Amb V. Nosbaum 
(soprano) i P. De Laurentiis (tenor) 

CantoLX. A l’església de Sant Domènec de Puigcerdà 
..Al web.. 

 
Puigcerdà 

  

 

 
 

8-VIII 
(22h.) 

 

Obres corals de Joan cererols i  
L’Officium Defunctorum de Vitoria 

Amb el cor de cambra britànic Tenebra. 
A l’església de Sant Genís 

..Al  web.. 

 
Torroella 

  

 

 
 

8-VIII 
(22 h.)  

L’òpera barroca Acis i Galatea, de 
Händel 

Amb l’orquestra Vespres d’Arnadí 
Festival de Peralada. Al Claustre del Carme 

..Al  web.. 

 
Peralada 

  

 

 
 

9-VIII 
(20 h.) 

 

La soprano Olena Sloia i el grup de 
música antiga L’Apothéose 

Amb el programa Música per a una jove reina. 
 Al Palau Solterra 

..Al  web.. 

 
Torroella 

  

 

 
 

10-VIII 
(20,30h.) 

 

La soprano Mercedes Gancedo i el 
guitarrista Bernardo Gambeaud 

Al monestir de Sant Quirze de Colera 
..Al  web.. 

 
Rabós 

  

http://www.ibercameragirona.cat/ca/concert/cor-madrigal
http://www.festivalcadaques.com/index.php/component/content/article/27-artistes/49-orgue?Itemid=101
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/130/rinaldo/
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/131/la-flauta-mgica/
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/132/la-flauta-mgica/
http://www.femap.cat/concerts/tots-els-concerts/670-cantolx-puigcerda?date=2018-08-07-22-00
http://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/2355-tenebrae.html
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/133/acis-i-galatea/
http://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/2615-lapotheose.html
http://www.schubertiada.cat/ca/gr-gancedo-rambeaud
http://www.ibercameragirona.cat/ca/concert/cor-madrigal
http://www.festivalcadaques.com/index.php/component/content/article/27-artistes/49-orgue?Itemid=101
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/130/rinaldo/
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/131/la-flauta-mgica/
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/132/la-flauta-mgica/
http://www.femap.cat/concerts/tots-els-concerts/670-cantolx-puigcerda?date=2018-08-07-22-00
http://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/2355-tenebrae.html
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/133/acis-i-galatea/
http://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/2615-lapotheose.html
http://www.schubertiada.cat/ca/gr-gancedo-rambeaud
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12-VIII 
(22 h.) 

 

El Bis – Una nit de cabaret, amb el 
contratenor Xavier Sabata 

Festival de Peralada. Hotel Peralada 
..Al  web.. 

 
Peralada 

  

 

 12-VIII 
(20 h.) 

 

Alméniz a París. Concert de Marisa 
Martins (mezzo) i Pep Surinyac (piano) 

Al monestir de Sant Pere de Camprodon 
..Al web.. 

 
Camprodon 

  

 

 
 

13-VIII 
(22 h.)  

Dansa: Svetlana Zakharova i 
estrelles del Bolshoi. Amore 

Festival de Peralada. Auditori del Parc 
..Al  web.. 

 
Peralada 

  

 

 
 

15-VIII 
(20 h.) 

 

Recital de Joan Baez 
Al Festival de Cap Roig 

..Al  web.. 
 

Palafrugell 

  

 

 
 

16-VIII 
(20 h.) 

 

Diàleg de bells i nous sons. 
 Fusió de música antiga i flamenc 

Amb la cantaora Rocío Márquez i el violagambista 
Fahmi Alqhai.  Al Passeig de l’Església 

..Al  web.. 

 
Torroella 

  

 

 
 

16-VIII 
(21 h.)  

Shema (escolta, en hebreu) 
Amb cançons antigues jueves 

Per Yael & Eran Horwitz 
Dins “Nits de música al Call”. Museu del call 

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

17-VIII 
(21 h.) 

 

La soprano Katharina Konradi 
Amb Wolfran Rieger al piano 

Al monestir de Vilabertran 
..Al  web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 

 
 

17-VIII 
(20 h.)  

Dulces resonabat sonus: La música 
a la capella reial de Martí l’Humà 

Per Locus Desperatus 
Amb Anaïs Oliveras (soprano), Irene Mas 

(soprano) i Aniol Botines (tenor). 
..Al  web.. 

 
Fontanals de 

Cerdanya 

  

 

 
 

18-VIII 
(19 h.) 

 

Acadèmia de la Schubertíada. 
 Concert final 

Amb la soprano Mireia Tarragó i el baríton 
Francesc Ortega. Al monestir de Vilabertran 

..Al  web.. 

 
Vilabertran 

  

http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/136/el-bis-una-nit-de-cabaret/
http://albeniz.cat/
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/137/svetlana-zakharova-i-les-estrelles-del-bolshoi/
http://caproigfestival.com/artistas/joan-baez/
http://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/2323-accademia-del-piaccere.html
http://www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=12573
http://www.schubertiada.cat/ca/kr-konradi-rieger
http://www.femap.cat/concerts/tots-els-concerts/683-locusdesperatus-fontanals?date=2018-08-17-20-00
http://www.schubertiada.cat/ca/aa-academia
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/136/el-bis-una-nit-de-cabaret/
http://albeniz.cat/
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/137/svetlana-zakharova-i-les-estrelles-del-bolshoi/
http://caproigfestival.com/artistas/joan-baez/
http://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/2323-accademia-del-piaccere.html
http://www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=12573
http://www.schubertiada.cat/ca/kr-konradi-rieger
http://www.femap.cat/concerts/tots-els-concerts/683-locusdesperatus-fontanals?date=2018-08-17-20-00
http://www.schubertiada.cat/ca/aa-academia


  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 
 

19-VIII 
(18,30 h.) 

 

Lieder per Natalia Labourdette: 
Schubert, Schumann, Britten, ... 

Acompanyada a la guitarra per Javier García 
Verdugo. Música al parc. Gratuït 

..Al  web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

19-VIII 
(21 h.) 

 

Lieder de Brahms i Mahler 
Amb la mezzo Sarah Connolly acompanya da per 

piano i viola. Al monestir de Vilabertran 
..Al  web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 
 

20 a 
26-VIII 

 

Festival ésdansa 2018 
La cita anual amb la dansa i la música, durant  una 

setmana a diferents indrets de Les Preses 
..Al  web.. 

 
Les Preses 

  

 

 
 

21-VIII 
(21 h.)  

El baríton Matthias Goerne 
Amb el pianista Alexander Schmalcz. 

 Al monestir de Vilabertran 
..Al  web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 
 

22-VIII 
(21 h.) 

 

Bernarda Fink (mezzo) 
Amb el pianista Roger Vignoles. 

 Al monestir de Vilabertran 
..Al  web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 
 

22-VIII 
(22 h.) 

 

Concert del tenor Andrea Bocelli 
Acompanyat per la GIOrquestra 

Al Festival de Cap Roig 
..Al  web.. 

 
Palafrugell 

  

 

  
23-VIII 

(21 h.)  

La memòria de Oriente. Trio Zéjel 
Amb sons medievals andalusins i cristians 

Dins “Nits de música al Call”. Museu del call 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

23-VIII 
(19,30 h.) 

 

Conferència: Jean Sibelius i la cançó, 
 per Antoni Colomer 
Al monestir de Vilabertran 

..Al  web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 
 

23-VIII 
(21 h.) 

 

Pilar de dos. Espectacle de dansa, 
premiat en el Premi Delfí Colomer 

Amb Clàudia Gómez i Raquel Viñuales. 
 A la plaça Major de Les Preses. Gratuït 
..Al  web..    ..El premi i l’espectacle.. 

 
Les Preses 

  

 

 
 

23-VIII 
(21 h.) 

 

Lieder de Grieg, Brahms, Wagner, 
Strauss i Sibelius 

Amb Lisa Davidsen (soprano) i James Baillieu 
(piano).   Al monestir de Vilabertran 

..Al  web.. 

 
Vilabertran 

  

http://www.agendaolot.cat/event/musica-al-parc-natalia-labourdette/
http://www.schubertiada.cat/ca/cm-connolly-martineau
https://www.esdansa.cat/esdansa/programa/
http://www.schubertiada.cat/ca/gs-goerne-schmalcz
http://www.schubertiada.cat/ca/fv-fink-vignoles
http://caproigfestival.com/artistas/andrea-bocelli/
http://www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=12574
http://www.schubertiada.cat/ca/conferencies
https://www.esdansa.cat/esdansa/programa/
http://xtac.ateneus.cat/2017/10/06/pilar-de-dos-2n-guanyador-del-premi-delfi-colome/
http://www.schubertiada.cat/ca/db-davidsen-baillieu
http://www.agendaolot.cat/event/musica-al-parc-natalia-labourdette/
http://www.schubertiada.cat/ca/cm-connolly-martineau
https://www.esdansa.cat/esdansa/programa/
http://www.schubertiada.cat/ca/gs-goerne-schmalcz
http://www.schubertiada.cat/ca/fv-fink-vignoles
http://caproigfestival.com/artistas/andrea-bocelli/
http://www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=12574
http://www.schubertiada.cat/ca/conferencies
https://www.esdansa.cat/esdansa/programa/
http://www.schubertiada.cat/ca/db-davidsen-baillieu
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24-VIII 
(21 h.)  

Natàlia Labourdette (soprano) i 
Javier García Verdugo (piano) 

 Al monestir de Vilabertran 
..Al  web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 
 

25-VIII 
(20 h.) 

 

Gala d’Òpera, amb Lenny Lorenzani 
(soprano) i David Boldrini (Piano) 

A l’església del monestir de Sant Pere de Roda 
..Al  web.. 

 
Sant Pere de 

Roda 

  

 

 
 

25-VIII 
(21 h.) 

 

Lieder amb Mojca Erdmann 
(soprano) i Gerold Huber (piano) 

 
 Al monestir de Vilabertran 

..Al  web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 
 

27-VIII 
(21 h.) 

 

Andrè Schuen (baríton) i Daniel 
Heide (piano) 

 Al monestir de Vilabertran 
..Al  web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 

 

 
28-VIII 

(19 h.)  

Europa. Espectacle inaugural FITAG 2018 
Cant coral, amb estudiants, per la tolerància 

Al Teatre Municipal de Girona 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

30-VIII 
(21 h.)  

Hamsa Hamsa. 
Pel grup Hamsa Hamsa. Amb fusió de música 

sefardita i de l’Orient Mitjà i estils més actuals 
Dins “Nits de música al Call”. Museu del call 

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

31-VIII 
(21 h.)  

Conferència: Una micro-òpera sacra, amb 
i sense paraules. Carlos Calderón 

De Haydn. Al monestir de Vilabertran 
..Al  web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 

 
32-VIII 

(17,30, 
18,30 i 

19,30 h.) 
 

Els trobadors de les tres cultures. 
Pel Trio Burruezo & Troubadours 

Dins “Lornades Europees de la cultura jueva”. 
 Museu del call 

..Al  web.. 

 
Girona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

  

http://www.schubertiada.cat/ca/lg-labourdette-garciaverdugo
http://festivalsantpere.com/concert-no-15-lenny-lorenzani-david-boldrini/
http://www.schubertiada.cat/ca/eh-erdmann-huber
http://www.schubertiada.cat/ca/sh-schuen-heide
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2321
http://www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=12575
http://www.schubertiada.cat/ca/conferencies-individual/50-una-micro-opera-sacra-amb-i-sense-paraules
http://www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=13408
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://www.schubertiada.cat/ca/lg-labourdette-garciaverdugo
http://festivalsantpere.com/concert-no-15-lenny-lorenzani-david-boldrini/
http://www.schubertiada.cat/ca/eh-erdmann-huber
http://www.schubertiada.cat/ca/sh-schuen-heide
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2321
http://www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=12575
http://www.schubertiada.cat/ca/conferencies-individual/50-una-micro-opera-sacra-amb-i-sense-paraules
http://www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=13408
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

Més que un teatre. Una petició dels comerciants gironins 

 

 El cas que comentem avui pot ser un bon exemple sobre de com sobre el teatre 
principal d’un municipi es projecte diverses aspiracions i frustracions de sectors socials i, per 
tant, les pressions sobre els responsables dels liceus són variades i en ocasions fortes. Ens 
limitarem a comentar un sol cas concret del 1897 que criem, però, que pot ser significatiu. Cal 
recordar per tal ce copsar el sentit del cas que presentem que una de les activitats de més èxit 
que es realitzava al Teatre eren sessions de ball. 
 

     L’any 1897 els comerciants de Girona estaven preocupats perquè els afers no els anaven tant bé com 
esperaven. Evidentment reconeixien que els factors de la poca pujança del negoci eren molts però 

deduïen que n’hi havia un de concret sobre el 
que es podia actuar. Els comerciants en un escrit 
que transcriurem dirigiren una instància1, 
signada per un grup nombrós de botiguers, 
queixant-se que el poc dinamisme del Teatre 
Principal (aquest era el nom del que ara es diu 
Municipal). Per tant el coliseu atreia poc als 
visitant i per tant perjudicava el nombre de 
potencials clients. La preocupació particular 
consistia en què l’enfustissat sobre el que es 

realitzaven els balls estava en males condicions. En conseqüència, es reclamava a la corporació que 
reformés l’esmentat enfustissat de cares a les dates de Carnestoltes properes, les del febrer del 1898. 

 
Transcripció de la carta del 1897 d’una trentena de comerciants gironins reclamen a l’Ajuntament la 

reparació del paviment de fusta del teatre per tal que es poguessin celebrar balls 
     “  Los infrascritos comerciantes e industriales de esta capital provistos de las células personales que para verse 
se acompañan 
      Exponen: que desgraciadamente es un hecho a todas luces manifiesto el decaimiento del comercio en esta 
Ciudad a cuyo decaimiento concurren diversas causas que no esponen [sic] los recurrentes por ser tan evidentes. Si 
bien es verdad que algunas de las causas aludidas son de trascendencia que no está al alcance de esa Corporación 
poder orillarlas ni siquiera aminorarlas, algunas otras empero que podríamos llamar de menor cuantía entran, a 
juicio de los exponentes, dentro de las facultades de V.E. el poderlas modificar en beneficio de la población. 
     Tal es el fomentar las diversiones populares pues está probado que en días de diversiones y aglomeración el 
comercio obtiene beneficios en relación a ellas. 
     Estando muy próxima la temporada de carnaval durante la cual se sacude algo el marasmo que agobia al 
comercio durante el resto del año, y teniendo entendido los recurrentes que el entarimado que servía para los bailes 
de carnaval en el Teatro se hallan en un estado de ruina tal, que sería una imprudencia dar dichos bailes sin 
renovarlo convenientemente, y como quiera que están convencidos que con la celebración de dichos bailes obtienen 
vida muchos establecimientos, pues así lo ha demostrado la experiencia al hacer comparación entre años 
anteriores por eso y porque creen a ésta Excma. Corporación animada de los mejores deseos en pro de sus 
administrados a V.E. 
 

                                                           
1      Instància amb data 23-XI-1897, amb Pere Prunell i Emili Teixidor de primers signants. La instancia és citada, i s’en 
transcriu un petit fragment, per Josep M Birulés i altres a Història del Teatre Municipal de Girona. 1769-1985. Girona: 
Ajuntament, 1985. Pàg. 113 

 

Imatge 1.- Timbrat del paper de la instància que analitzem. 
Cada gestió oficial era una ocasió per tal que l’Estat recaptés 

impostos, obligant a usar paper timbrat oficial. 

 



Suplican se digne acordar con urgencia el arreglo del entarimado del teatro y consiguiente arriendo del mismo u 
otra forma que estime conveniente para que puedan darse los bailes de costumbre la próxima temporada de 
Carnaval. 
     Gracia que 
esperan de su 
reconocido celo en 
pro de los intereses 
generales. 
           Gerona 23 
Noviembre de 
1897.   ”2 

 
                                      Imatge 2.- Les dues primeres signatures, més destacades: Pere Prunell i Emili Teixidor 

 

Com es ballava al Teatre? 
    Una de les activitats més concorregudes i exitoses del teatre eren els balls. Es realitzaven en diversos 
moments i amb tipologies i finalitats diverses, però el més usual eren els de festes de Carnestoltes, amb 
balls de màscares, i els de Fires. Ja en tenim notícies des del segle XVIII i encara es realitzava fins ben 
entrat el segle XX [Veieu imatge 3]. En aquells moments el normal era llogar, mitjançant una subhasta, el 
Teatre a promotors. És curiós que generalment es llogava per separat la promoció d’obres teatrals i 
líriques de l’activitat de balls, sobretot per Carnestoltes, que solia quedar fora de temporada teatral. 
     El millor lloc per a realitzar balls era la platea. També s’han realitzat en altres indrets, com ara el saló 
de descans. Quan s’usava la platea, com és lògic, es retiraven els bancs de la sala. Per a regularitzar el sòl 
i fer més agradable l’activitat era habitual col·locar un paviment provisional de fusta: aquest és 
precisament l’aspecte que preocupa als peticionaris que analitzem. Tenim anotacions de despeses en 
diverses èpoques de pagaments a les persones que realitzaven el moviment dels bancs i col·locació 
d’esfustissats per als balls, que de vegades s’havien d’anar posant i traient, sobretot per Fires. 
 

 
Imatge 3.- Un exemple tardà: Ball per Fires al teatre Municipal amb l'Orquestra Los Hidalgos el 5 de novembre del 1968 

[Ajunt. G. CRDI (Narcís Sans Prats)] 

                                                           
2    Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 5. Data de 23-XI-1897. 



 

Qui eren els peticionaris? 
     Tornem a la petició concreta. Hi trobem dos primers signant que es singularitzen per anar davant a la 
relació de signatures i per aparèixer en una cara diferent del full (la segona cara). Es tractava de Pere 
Prunell i Emili Teixidor. En una tercera cara del paper apareixen nombroses signatures més fent, 
aproximadament dues columnes, amb fins a 27 noms. No estranyi que no s’esmentin els números de DNI 
perquè en aquella època la gent s’acreditava amb unes 
cèdules personals, document que la carta esmenta que 
van adjuntar a la instància per acreditar-se. 
     El primer signant era en Pere Prunell. Aquest era un 
pròsper propietari d’una llenceria. I ens atrevim a 
assegurar que era pròspera perquè en diverses 
ocasions la premsa destaca l’elegància i la decoració del 
local. Primer en unes reformes que Prunell va realitzar 
en un establiment anterior, pintades per Salvi Camós. El 
1883 el nostre botigues estrenava un nou i flamant3 
local, situat al rovell de l’ou, concretament a la Plaça de 
les cols –actualment centre de la rambla de la Llibertat-
cantonada Besadó. Malauradament, la botiga ja no 
existeix. Estava situada en les arcades de la Rambla 
properes al carrer Besadó, arcades i edifici que van ser 
uns dels substituïts per uns sossos porxos grisos [veieu 
la imatge 4]. Actualment aquella botiga està ocupada 
per un banc (havia de ser un banc o un bar, està clar). 
Sabem que Prunell va tenir alguna vel·leïtat política, com a mínim participant en les eleccions municipals 
del maig del 1885, sense èxit, en la candidatura de la coalició conservadora, promoguda per líders com el 

diputat Marquès d’Aguilar o el senador Pelagi de 
Camps4. 
     El segon signant fou Emili Teixidor. Aquest era el 
també pròsper propietari d’una botiga de quincalleria i 
merceria ben veïna de l’establiment d’en Prunell, situada 
en el carrer Besadó número 3 [vieu un anunci de premsa 
de l’establiment]. En Teixidor havia estat nomenat 
representant dels comerciants gironins, deu anys abans, 
el 1888, en l’associació patronal que s’acabava de 
constituir: el Foment de la Indústria, Comerç i Propietat 
de Girona5 
    Acompanyaven als dos signants anteriors altres vint-i-
set signants [Veieu imatge 6], en una cara a part del 
paper de la instància. Alguns noms no sé clarament 
llegibles. Tots els nom propis apareixen en castellà, tal 

                                                           
3      “el nuevo establecimiento de lencería y sedería de D. Pedro Prunell … la bien entendida distribución del local y de su 
profusa iluminación, unida a la serenidad no exenta de elegancia del decorado y al buen gusto en la variedad de los géneros … 
colocan desde luego dicho establecimiento á la altura de los más renombrados en su clase de esta ciudad” [El constitucional, 
18-V-1893, p.3] 
4      Aquelles eleccions, però, no els van anar bé als de la candidatura conservadora i les deu places de regidor en joc van anar 
a la coalició liberal [El Demócrata, 7-V-1885, p.1] 
5      Concretament Emili Teixidor fou nomenat vicepresident de la secció de botigues  [El Correo de Gerona, 1-IV-1888, p2] 

 

Imatge 4.- El local, ja desaparegut, dl primer signant, 
Pere Prunell, es trobava on ara hi ha l’oficina d’un banc, 

al centre de l’actual rambla de la Llibertat de Girona. 

 

 

Imatge 5.- Anunci de premsa de l’establiment 

d’Emili Teixidor [El Correo de Gerona 18-IX p.1] 

 



com és típic de documents oficials en l’època, poc abans que aquest fet vagi canviant significativament 
cap al català. Tot seguit transcrivim els noms que ens han semblat més clars, per ordre d’aparició:  

 

Noms dels signants 
que ens han 

resultat 
identificables 
identificables 

 

●   Oriol Carbó. 
●   Clará Hermanos. 
Podrien tenir la 
residencia al C/ de la 
Rutlla, segons un 
comentari de la 
premsa [El 
Demócrata, 14-X-
1883 p.4]. 
●   E. Juando Noguer. 
●   Enric Murtra. 
Podria ser el plater 
citat en una 
enumeració de 
comerços el 1880 
[Teléfono Catalán 31-
X p.4] 
●   Francesc Perich. 
●   Josep Bonet. 
Podria ser un dels 
candidats per la 
candidatura 
conservadora 
conjuntament amb 
Emili Teixidor  [El 
Demócrata, 7-V-1885, 
p.1] 
●   Joan Martorell. 
Podria ser J. Martorell 
i Vilaplan, oficial 
d’escribania que surt 
freqüentmen ciata a 
la prensa d el’època 
[El Correo de Gerona, 
11-XII-1894 p.2] 
●   Frederic 
Maresma. 
●   Domènec Boixa. 
●   Manel Grassot. 
●   Josep Mascort. 
●   Francesc Babot. 
●   Narcís Casadevall. 
●   Francesc J. Serrat. 
 
 
 

 Imatge 6.- El tercer full de la instància amb la majoria de signatures 

 



Com va acabar tot plegat? 

 
     Fos perquè es coneixia la mobilització dels botiguers, fos per prioritat emanada del propi Ajuntament, 
en la mateixa data de la instància dels comerciants ja es comptava amb un pressupost de l’arquitecte 
municipal per tal de renovar el parquet de fusta per als balls, amb una despesa total de 1.128,75 ptes.6. 
L’actuació va ser aprovada en dos plens de l’Ajuntament, en sessions del 24-XI i 1-XII. L’alcalde mateix va 
defensar la reforma adduint la preocupació dels comerciants7. Val a dir que hi va haver ampli consens 
municipal però amb dos vots particulars de regidors contraris, per motius morals8. 
     Sabem que la cosa va estar a punt quan tocava i que, efectivament, es van poder fer balls de 

Carnestoltes sense incidents el 1898. Hi va actuar l’orquestra del 
teatre dirigida pel mestre Vidal. Adjuntem el programa de 
ballables que es van executar en la quarta sessió dels balls de 
màscares, el dia 12 de febrer [Veieu imatge 7] 

 

 
 
    I amb l’empenta que portava l’Ajuntament per a resoldre el sòl 
dels balls, la cosa deuria anar bé, donat que, a proposta de 
l’empresari teatral, es va decidir deixar el nou parquet fet per als 
balls com a permanent9, proposta que l’Ajuntament va concedir. 
     Però no s’acaba aquí la cosa. És un recurs del poder de tots els 
temps procurar integrar als reivindicadors en el sistema. Així es 
va fer amb els dos signants de la petició. Poc temps després, el 
1901, l’Ajuntament incorporava als senyors Pere Prunell i Emili 
Teixidor a una recent creada Junta General de Festejos. La Junta 
estava composada per 18 membres i presidida per l’alcalde del 
Moment, Manel Català. Parlant d’integrar als possibles crítics, 
també en formaven part tres periodistes. La resta eren persones 

influents de la vida econòmica i consellers i càrrecs de l’Ajuntament10. 
 
 Ens ha interessat posar de relleu, a través de l’estudi d’un cas que considerem simptomàtic, com 
sobre els llocs públics de cert ressò, com ara és un teatre municipal d’una població, es projecten 
interessos i aspiracions socials ben variats i, per tant, un teatre sol ser un camp de pressions polítiques 
i socials. 
 

                                      joan manel barceló sitjes, 2018 

  

                                                           
6     Amb un pressupost de dues pàgines de l’arquitecte municipal, que ostentava el càrrec des del 1890, en Martí Sureda i Vila 
[Arxiu Municipal de Girona. Teatre Lligall 13. De data 23-XI-1897] 
7      L’alcalde, Antoni Boxa Bagué, va declarar en el ple: “la desanimación [sic] que reinó durante la última temporada de 
carnaval, a consecuencia de haberse suprimido los bailes de máscara en el Teatro, supresión que produjo general clamor 
entre los industriales y comerciantes de esta población, le ha movido a disponer que por el arquitecto municipal se formulase 
el oportuno proyecto y presupuesto.”  [Ajuntament Girona. Manual d’Acords de 1897, sessió de 24-XI, p. 411 i 412] 
8      En el ple de desembre el conseller Salvat manifestava “que debía salvar su voto contra dicho acuerdo por considerar 
inmorales los bailes de máscaras”, opinió a la que es va sumar el regidor Pól. [Ajuntament Girona. Manual d’Acords de 1897, 
sessió de 24-XI, p. 411 i 412] 
9      Així ho demanà amb una instancia l’empresari del Teatre, Josep Sendra, en instancia de 21 de desembre de 1899 [Arxiu 
Municipal de Girona. Teatre, llig 5]. L’Ajontament ho aprovà en sessió del 22 de gener del 1900. 
10      Notícia publicada l’ El Heraldo de Gerona 9-IX-1901 pàg. 2 

← Imatge 7.- 1898-02-12 Quart ball de mascares de Carnaval al Teatre. 

Interpretat el dia 12-de febrer programa [Diario de Gerona 11-II p.2] 

 



GENT  per la Música 

 

Jaume Llenas 

  
         Continuem donant veu a un sector bàsic de la música, el 
dels aficionats. En Jaume Llenas Llenas és de Torroella de 
Montgrí, encara que per motius professionals va acabar residint 
a La Bisbal, on viu actualment. De pràcticament sempre li ha 
agradat la clàssica, particularment l’òpera. Depenent d’etapes 
personals i laborals, ha pogut conrear en major o menor grau la 
seva afició. Li hem demanat que ens ho expliqui. 

 

ELS INICIS 
      Jo només sóc aficionat. No he estat mai dotat 
per a fer música. Soc dels que he viscut de petit el 
trauma que en el cor de l’escola em demanessin 
que callés, fent només veure  que cantava, per tal 
de no perjudicar l’harmonia del grup. Em 
refereixo a quan estudiava a l’acadèmia del Sr. 
Riera, que es trobava a les voltes de la Bisbal, 
quan em preparava per accedir al batxillerat. 
Amb tota franquesa el Sr. Riera es va acostar a mi 
un dia que sentia algunes notes dissonants i em 
va dir, encara me’n recordo: “Llenas, tu no 
cantis”. 

 

Imatge 2.- la primera 
ràdio per a escultar 

música va ser 
d’autoconstrucció, 

amb auriculars. A la 
foto en veiem un 

prototipus de 
col·lecionsime. 

 

     Com era propi de la meva infantesa, vaig 
començar a sentir música amb l’aparell de ràdio 
que teníem a casa. Era un aparell realment 
voluminós, ben diferent a com són els transistors 
avui en dia. A estones perdudes jo buscava 
emissores i sovint m’aturava en els programes en 
què s’emetia música clàssica. 
      Em vaig anar aficionant més quan estudiava a 
Barcelona. Vaig estudiar i he exercit 
d’aparellador. En aquell moment només hi havia 

tres centres de formació en tot l’Estat. Vaig estar 
uns anys en una residència d’estudiants. Com que 
en el moment hi havia pocs transistors vaig haver 
de fer-me, de manera similar com ho feien altres 
joves, el meu transistor construint un receptor a 
partir de la compra de les peces soltes, cosa que 
resultava més barata. Jo feia servir el meu 
receptor, sobretot, per a sentir clàssica. Escoltava 
amb auriculars. 
     Em va ser útil descobrir que al galliner del 
Palau s’obtenien les entrades a molt bon preu en 
els concerts de clàssica dels diumenges al matí. 
 

 
Imatge 3.- Una ballada de sardanes al Parc de la Ciutadella 
de Barcelona, el 1961 quan en Jaume n’era assidu. 

DE LES SARDANES 
     En l’aspecte musical i com a ballador sempre 
m’han agradat molt les sardanes. Quan 
estudiava a Barcelona aviat vaig descobrir el 
indrets de la ciutat on se solien interpretar. Així 



en una setmana jo podia arribar a ballar vint-i 
dues sardanes, aprofitant les tres ballades 
habituals: els dimecres a les sis de la tarda, a la 
Plaça del Rei, els diumenges al matí al Parc de la 
Ciutadella, per la tarda a la Plaça Sant Jaume. 
 També seguia aplecs. En algun les ballava totes, 
i hi havia trobades en les que les cobles feien 
torns cobrint un horari molt ample. El meu rècord 
personal de sardanes ballades en un aplec va ser 
en un al Park Güell de Barcelona: les vaig ballar 
totes i van ser 55 sardanes en una sola diada [ho 
explica complagut]. En aquella ocasió, en acabat 
de la ballaruga, vaig haver de llençar les sabates 
que portava [aquí ja no se’l veia tant content quan 
ho explicava]. També assistia a concerts de cobla, 
particularment els que donava la cobla 
Montgrins, als que no fallava.  
 

DE L’ÒPERA 
     Amb el meu aparell de ràdio procurava seguir 
les retransmissions que es realitzaven, 
freqüentment, des del Liceu, crec que en aquell 
moment ho emetia Ràdio Barcelona. Deuria ser 
entre 1959 a 1962. 
 

 
Imatge 4.- La muller del Jaume Llenas en les localitats que 

van ocupar a la Opera House, a Copenhaguen,el 2008. 

 
     El meu primer abonament al Liceu el vaig 
compartir amb un company de feina, en Fradera. 
El col·legi d’aparelladors disposava d’un 
abonament que oferia entre els agremiats. 
Només el meu amic i jo ens en vam interessar i, 
com que només hi avia un passi, ens el repartíem 
com a bons germans. Era l’època que el teatre 
estava dirigit pel Pàmies, a mitjans anys 70. La 
meva companya habitual de concerts ha estat la 
meva dona, la Teresa Torrent [imatge 4]. 

    Per sort també hem pogut gaudir d’espectacles 
operístics a les nostres comarques, encara que no 
tant com voldríem. Recordo amb gust un concert 
de la Victoria de los Ángeles a Castelló 
d’Empúries, el 30 de març de 1980. Vaig tenir 
ocasió d’obtenir un autògraf d’aquesta admirada 
cantant [veieu les imatges 9]. 
     En algunes ocasions he tingut oportunitat de 
conversar amb cantants del país. Per exemple 
amb el Jaume Aragall o amb el L’Stefano Palacci. 
També he tingut el gust de conèixer la mezzo 
gironina Gemma Coma-Alabert. 
 

MÚSICA EN ELS VIATGES 
Depenent de moments he pogut viatjar més o 
menys. Quan tinc l’ocasió d’anar pel món sempre 
busco quins concerts em queden a l’abast. De 
vegades en grups, de vegades en pla particular, 
amb la meva muller. Si el grup amb el que 
viatgem té altres interessos sempre busco algun 
moment per escapar-nos i anar a concert. 
     Una dels primers desplaçaments que vam fer 
amb la dona ens va portar a veure un Don Carlos 
al Covent Garden de Londres. Per a nosaltres, que 
començàvem a viatja junts, va ser tota una 
experiència. 
       Hem aprofitat entitats que entre altres 
activitats  organitzen viatges centrats en l’òpera 
i en les que en alguns moments hem estat 
associats. Amb Fra Diabolo vam poder fer un 
interessant viatge a Milà, ocasió en la que vaig 
poder compartir sopar amb la soprano Mirella  
Freni [Veieu imatge 5]. 

 

 

Imatge 5.- En Jaume conversant amb la Mirella Freni i el 
marit d’aquesta al restaurant Savini, a les galeries Vittorio 

Emanuele de Milà, el 24-IX-1994. 
 



Com a llocs en els que he pogut gaudir de l’òpera 
destacaria Munich. Donat que per motius 
professionals no he pogut fer vacances en ple 
estiu, solia buscar coincidir amb les celebracions 
de la Festa de la Cervesa, l’Oktoberfest, de la 
ciutat bavaresa. Hi hem pogut anar en mitja 
dotzena d’ocasions i restar-hi un mínim d’una 
setmana, en els anys 80 i 90. A part de traguejar 
una mica, mai amb la capacitat de beure la 
quantitat de cervesa de molts parroquians del 
lloc, del que sí que abusàvem era dels concerts. 
Pràcticament cada dia anàvem a algun concert  a 
un dels dos grans teatres  de la ciutat. Són teatres 
que constantment programen obres que van 
alternant i oferint quantitat qualitat i varietat de 
títols. Cada dia pots anar a una òpera diferent i 
en alguns viatges ho hem aprofitat. El primer dia 
que arribàvem havíem d’aconseguir entrades 
com podíem (la compra a distància no es 
practicava tant com avui en dia), de vegades 
anant a la revenda i pagant en alguna ocasió 
l’entrada ben cara. El següents dies ja podies 
tenir les entrades anticipadament.  

 
 

 
 
 
 
  

Imatge 6.-  
Autògrafs del 
Joan Pons (a 
dalt) i l’Edita 
Gruberová, 

lliurats 
personalment 

a l’Òpera 
estatal de 

Viena el 29 de 
setembre de 

1974. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Recordo alguna òpera que vam poder veure a 
Copenhaguen, en un viatge organitzat pel col·legi 
d’aparelladors. Era aproximadament cap el 2008. 
Com que el grup no tenia aquesta predilecció, ens 
vam escapar i vam veure una Traviata a un 
interessant edifici operístic, l’Operaen. Vaig 
pensar que la funció era interessant però que no 

tenia la mateixa qualitat mitjana que tenim al 
Liceu. Encara que de vegades ens queixem que el 
teatre barceloní no arribi a tant com voldríem, 
crec que està habitualment a nivell o per sobre de 
molts centres europeus. 
      Em va agradar veure en directe a La Scala de 
Milà La Bohème en la producció clàssica del 
Zeffirell, en funció del 23 de setembre del 1994. 
També una Lucia di Lammermoor a Viena amb el 
Joan Pons i l’Edita Gruberova, el 29 de setembre 
de 1984 [Vieu imatge 6]. Vaig poder saludar 
personalment a aquests dos artistes en aquella 
diada. Sóc una persona que no es talla massa en 
el moment d’anar a la zona de camerinos per 
veure si puc apropar-me als cantants. És una 
ciutat que dóna molt de sí Viena per al tema 
operístic, amb diversos locals que ofereixen 
bones produccions, sobretot els tres principals 
teatres d’òpera vienesos. 
     Com a muntatge espectacular que he vist 
citaré un de Guerra i Pau, òpera de Prokófiev, que 
es va fer a París. Es feien unes recreacions dels 
camps de batalla molt efectistes . Hi vam anar en 
un viatge organitzat pels Amics del Liceu. 
L’anècdota és que l’expedició no va poder gaudir 
de la representació perquè va coincidir amb una 
vaga del personal. Com que li tenia ganes, ens 
vam quedar amb la meva dona uns dies més per 
a poder veure la funció. Vaig haver de recórrer a 
la revenda però finalment vam veure l’obra 
[Veieu la imatge 7].  

 
 

 
  

Imatge 7.-  Entrada de l’òpera Guerra i pau de Prokófiev, a 
la Bastille de París, el 2000. Un de les sessions que més va 

costar de presenciar al Jaume i la Teresa. 

 

DE L’ENTORN 
     Estic molt cofoi de la qualitat del festival de 
Música de Torroella de Montgrí, la meva localitat 
de naixement. El festival ha creat força ambient 
musical a la població. En la seva trajectòria s’ha 
donat especial pes a la música barroca, cosa que 
és també de la meva predilecció. Els concerts són 



de molta qualitat i hi participen intèrprets 
importants. A diferència d’altres festivals d’estiu, 
crec que s’ha cuidat les condicions per escoltar la 
música, fins al punt d’haver-se creat un auditori 
que reuneix molt bones condicions acústiques. A 
mi, per posar un exemple, no m’agrada sentir 
concerts a l’aire lliure, condició en la que es 
perden matisos i en la que és fàcil patir 
interferències. El mèrit del festival ha estat molt 
d eles Joventuts Musicals de Torroella i, 
particularment, d’en Josep Lloret. 
     A la Bisbal, malauradament no podem gaudir 
d’una programació regular de clàssica.  Amb tot, 
hi he detectat alguna altra gent molt aficionada 
amb la que coincidíem a diversos llocs, com ara 
en Jaume Massagué i la professora de música, 
l’Anna Vallespí,  amb la que ens trobàvem en el 
torn “T” del Liceu. 
 
 

 
  

Imatge 8.-  Programa de mà i dues entrades, del 14-XI-1985, 
de la funció d’Il Barbiere di Siviglia, de Rossini, al Municipal 

gironí, pels Amics de Sabadell. 
 

   He anat seguint bona part de les òpers ofertes 
al teatre Municipal de Girona en les darreres 
dècades, especialment en les funcions 
interpretades pels Amics de l’Òpera de Sabadell 
     A casa tinc el material de música a les golfes. 
Hi dedico un moble de quatre mestres. Hi tinc 
discos, encara que jo no escolto massa ni el CD ni 
el vinil. Prefereixo la ràdio, com ara sintonitznt 
Catalunya Música o Radio Clásica. I, 
particularment, les cadenes de televisió 
especialitzades en clàssica, com ara els canals 
Mezzo. 
    M’agrada guardar els programes de mà dels 
concerts als que assisteixo i junt amb ells hi 
conservo sovint les entrades [som testimonis de la 
gran quantitat de prospectes i entrades mostrades 
durant l’entrevista, cosa que ens ha permès 
precisar dates i detalls]. Ho guardo tot. El 

problema és que després no sempre ho localitzo 
[riu].  

 

  
Imatges 9.-  Autògraf que 

Victoria de los Ángeles va lliurar 
personalment al Jaume. Era el 

30 de març del 1980. Tot seguit 
el programa que es va 

interpretar en aquella ocasió. 
 

 
 

OPINIONS 
    M’agrada molt la música barroca en general: 
Monteverdi, Händel, Purcell,. 
     Com a preferències operístiques les obres 
italianes. Músics com Puccini tenen la virtut que 
et commouen amb les seves obres. També 
m’encanta Mozart. En canvi, no sóc gens 
wagnerià, tot i que sé que difereixo de molts 
aficionats i entesos. Això no vol dir que he fruit 
d’alguns fragments de les òperes de Wagner, 
però part de les seves obres sovint se’m fa 
farragós. Si haig de citar òperes predilectes 
esmentaré Don Giovnni, Les Noces de Figaro, 
Lucia di Lammermoor, La Bohème, Carmen,. 
     No només d’òpera viu el melòmans. També 
gaudeixo d’altres gèneres, però habitualment al 
voltant de la clàssica. Recordo haver assistit a 
concerts que m’ha plagut molt, com ara un del 
Claudio Arrau a Munic el 1982. El vam poder 
saludar i parlar amb ell, fins al punt que vam 
quedar per dinar junts a l’any següent quan va 
venir a Barcelona per actuar al Palau. Una altra 
ocasió per a recordar va ser el poder veure en 
diverses ocasions la Filharmònica de Berlin en el 
seu espectacular, aleshores nou, teatre. 

      Agraïm al Jaume haver compartit algunes de les 
seves vivències musicals amb nosaltres. 
                             joan manel Barceló sitjes, 2018



 

           D’ÒPERA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 El que ara anomenem Teatre Municipal de Girona ha tingut diversos noms oficials. Amb la 
inauguració del nou edifici va ser el Teatro de la Reina, després Teatro Principal i, a inicis de la República, 
Municipal. Abans del nou edifici hi havia, aproximadament la mateix lloc un teatre ciutadà conegut com 
a Teatro de Comedias o el Pallol. Anem a analitzar com, el 1860, es va voler estrenar el nou edifici amb 
una llarga temporada lírica que va portar a la ciutat seixanta funcions en poc més de tres mesos.  
 
    Com ja hem comentat en alguna ocasió el teatre de Girona es va dissenyar a la italiana i amb la voluntat 
explícita de poder-hi acollir funcions operístiques, espectacles que de fet ja es venien representant a 
Girona, com a mínim, des de feia prop de mig segle, al Pallol, amb creixent èxit. L’estrena absoluta del 
Teatro de la Reina es va realitzar un 29 d’octubre del 1860,  coincidint amb les Fires de la ciutat, amb una 
òpera, amb l’assenyalat títol de La Traviata, de Verdi. 
     És interessant de fer constar que aquell any 1860, a l’estiu, s’havien realitzat a Girona unes poques 

funcions operístiques a Teatre de l’Odeón [veieu 
imatge 1], la que havia estat sala de ball i que el 
seu propietari, en Joan Artau, va voler adaptar com 
a teatre aprofitant els tres anys d’obres del Teatre 
ciutadà, entre 1857 a 1860 [Birulés, 1985:109]. 
     L’ajuntament va voler, tant si com no, inaugurar 
per Fires i concretament  el dia de Sant Narcís. Diu 
que les parets encara estaven humides i faltaven 
detalls, però es va inaugurar, amb un retrat de la 
Reina presidint la llotja principal i el recitat de 
quatre poemes al·lusius a l’efemèrides11. 
L’assistència va emplenar el recinte en tant 
assenyalada ocasió. 
 

LA PRIMERA QUINZENA 
La que estrena el teatre, amb La Traviata, és la companyia de Joaquim Ferrer de Climent aprofitant, en la 
improvització de l’últim moment, que la troupe estava de retorn del teatre de Palma de Mallorca. Veiem 
a continuació les funcions de la primera quinzena, inaugural, 
 

Òperes ofertes en les sessions inicials del Teatre,  la 1a quinzena, el 1860 
    La Traviata Verdi 29-X, 30-X, 3-XI És l’obra amb què s’estrenà el nou edifici del Teatre gironí 

Lucia di Lammermoor Donizetti 31-X, 2-XI,  Que serà una de les més representades a la Girona del 
XIX. 

Valle de Andorra Joaquín 
Gaztambide 

4-XI    Deu correspondre a la sarsuela que s’havia estrenat a 
Madrid el 1852 

                                                           
11      Anna Costal,2010. Pp. 72 i 73. 

 

Imatge 1.- Antiga sala de ball de l’Odeón, habilitat com a 
tetre entre 1857 a 1860. S’hi realitzaren funcions 

operístiques el 1860 

 



“Niños florentinos”  5-XI    Una agrupació infantil, provablement de nens orfes, que 
va assolir a Girona una gran assistència de públic i èxit. 

D’altres, va ser les dels dies  6, 7, 8, 9 i 10 de novembre    No consten els títols 

 
    Veiem com el dia 5 de novembre hi va haver una sessió de títol “Niños florentinos”. Ho analitzem: 
 

L’ESPECTACLE DE LOS NIÑOS FLORENTINOS 
 
    La premsa gironina, escassament conservada en el 
període que analitzem, no ens permet esbrinar el 
contingut de l’espectacle infantil citat pel dia 5 de 
novembre. Amb que sí que es pot trobar en diaris 
espanyols de períodes propers podem saber que 
l’especialitat d’aquesta companyia era la realització de 
funcions teatrals còmiques, de vegades en italià i de 
vegades en castellà, i la realització de balls amb 
diversos dels nens, sent especialment apreciada la 
primera ballarina, la nena Mariana Ftori. El director de 
la companyia era el Sr. Saldaini.  
    A Girona, així com a la resta de l’estat, assoliren molt 
d’èxit, aconseguint emplenar el teatre. 

    Els nens florentins van realitzar una àmplia gira 
per Espanya i altres estats. Així sabem que abans 
que a Girona havien estat a Madrid (gener 1860), a 
València (març 1860), a Tarragona (agost 1860). 
    Posteriorment de Girona la gira va continuar per 
Palma de Mallorca (on arriben a mitjans novembre 
del 1860 i hi fan prop d’una dotzena d’actuacions), 
Saragossa (gener 1861), Alacant (gener 1861), 
Màlaga (març 1861). 
     A l’abril del 1861 tornen a estar a Girona. 
     A l’estiu del 1861 es troben a Lisboa i a setembre, 
després de no assolir gaire èxit a la capital lusitana, 
marxen al Brasil (setembre 1861). 
     Ignacio Otero Nieto ens ofereix algunes 
consideracions interessants sobre els joves artistes12 

 

I FINS A CINC QUINZENES 
     Les quinzenes  del teatre eren programacions  fetes per 
a dues setmanes (i de fet al llarg de més temps, podent 
arribar a ocupar un mes) en les que es representaven una 
dotzena de funcions. Evidentment, amb un ritme intens 
(que segurament el representants dels artistes i els seus 
sindicats avui en dia no admetrien). El cobrador de 
l’Ajuntamnet, el Ferran Agulló, donava fe dels ingressos en 
un petit paper, cosa que ens permet obtenir algunes 
dades. En les set primeres funcions de la primera quinzena 
s’utilitza una pauta impresa que es completa a mà. 
Posteriorment, totes les anotacions d’ingressos diaris es 
fan totalment a mà i, malauradament, no hi consten els 
títols. 
     En fulls de seguiment dels ingressos es parla encara de 
quatre quinzenes més, durant les les que ben segur es van 
representat funcions líriques. Però, no sabem la quantitat 
exacta d’òperes representades. I fa de mal precisar perquè 
sabem que s’intercalaven algunes sarsueles, tal com 
podem observar en els títols de la primera quinzena, i 
algunes funcions líriques, sovint de caire benèfic a favor 

                                                           
12     Explica Otero dels Nens Florentins “procedían de la hermosa y artística ciudad italiana y, sin llegar a barruntar siquiera la 
perfección, es más su trabajo no llegaba a poderse comparar con el realizado por los artistas mayores, puesto que formaban 
un grupo de chiquillos adiestrados lo mejor posible, -incluso utilizaban el español que podían en escena- , hasta llegar a 
capacitarlos para integrarlos en tres compañías especializadas: coreográfica, dramática y lírica, para poder interpretar lo 
mismo comedias, zarzuelas y operetas.”. Citat a: http://www.diarioalfil.com.ar/2017/08/30/dramaturgia-cordobesa-
temprana-parte-ii/  

 

Imatge 2.- Detall de la portada del plec de 
documents que recopilen els ingressos (Productos) 

de les cinc primeres quinzenes, les que 
coincideixen amb la presència a Girona d ela 

companyia italiana. Hom pot apreciar com els 
ingressos són decreixents pràcticament per a cada 

quinzena: 1.541, 1.111, 1.016, 784 i 788 rals. 
[Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 3] 

 

http://www.diarioalfil.com.ar/2017/08/30/dramaturgia-cordobesa-temprana-parte-ii/
http://www.diarioalfil.com.ar/2017/08/30/dramaturgia-cordobesa-temprana-parte-ii/


d’alguna causa o en benefici d’algun artista, que solien oferir peces soltes i inclús algun acte complert 
d’una o de diverses òperes. 
La segona quinzena va anar del 11 de novembre al 4 de desembre i va tenir dotze funcions13. La tercera 
quinzena, també de dotze vetllades, va anar del 5 al 30 de desembre14. La quarta quinzena es va estendre 
del 31 de desembre del 1860 al 17 de gener del 1861, amb 12 funcions15. I la cinquena quinzena i última 
de la primera temporada va anar del 20 de gener al 5 o el de febrer del 1861, amb dotze representacions16. 
Queda clar que la companyia italiana de Joaquim Ferrer encara va actuar el mes de gener i fins al 5 o 6 de 
febrer del 1861 (la data d’ingressos de l’última funció [5-II] no coincideix amb la del periòdic [6-II]), segons 
veiem en una crònica publicada a La Espingarda, que ens diu que “Con la función del miércoles último [el 
6 de febrer] concluyó la temporada de la compañía de ópera italiana de dicho teatro.”. 
    El final de temporada, com veiem, queda confús entre el 5 i el 6 de febrer, però, per a matisar-ho més 

o per a resoldre que ni una ni l’altra data, resulta 
que encara es va realitzar una, suposem ara sí 
que última representació, el divendres 8 de 
febrer del 1861. Es tracta d’una d’aquelles 
funcions “extres”, fora de quinzena i 
d’abonament, que es realitzava de tant en tant a 
favor d’algun artista, en aquest cas en benefici 
del director de la companyia [veieu imatge 3] 
    Cinc “quinzenes” per 12 funcions fan 60 
representacions! Totes d’òpera o lírica? Donat 
que generalment no s’esmenten els títols no ho 
podem assegurar, però és segur que amb la 
inauguració del Teatro de la Reina hi va haver 

molt de cant operístic, o molt de bel canto, com deien forces en aquella època. 
 
     A més de les obres inicials esmentades, les de la primera 
quinzena, es van interpretar, segons ens explica la publicació La 
Espingarda17, en dates que no podem precisar, entre el 
novembre del 1860 al 8 de febrer del 1861 Ernani de Verdi, 
Norma de Bellini, Il Barbiere di Siviglia de Rossini, Il Trovatore 
de Verdi, Don Checco de Nicola De Giosa, Maria di Rohan de 
Donizetti i Folco d’Arles de Nicola De Giosa. És provable que 
aquests sóssin tots els títols sencers representats (tinguem 

                                                           
13      Cada funció té un petit full amb les dades dels ingressos i per a la segona quinzena porten les dates següents: la 1a el 11-
XI, la 2a el 13-XI, la 3a el 17-XI, la 4a el 18-XI, la 5a el 19-XI, la 6a el 22-XI, la 7a el 24-XI, la 8a el 28-XI, , la 9a el 28-XI, la 10a el 1-
XII, la 11a el 2-XII i la 12a el 4-XII. Segons consta en una relació de fulls resumits en una “Nota de las cantidades ingresadas” 
del dia 6-XII-1860 [Arxiu Municipal de Girona. Teatre., lligall 3] 
14      Les notes de recaptació de la tercera quinzena porten les dates de les dotze representacions:  la 1a el 5-XII, la 2a el 6-XII, 
la 3a el 8-XII, la 4a el 9-XII, la 5a el 13-XII, la 6a el 15-XII, la 7a el 23-XII, la 8a el 25-XII, la 9a el 26-XII, la 10a el 28-XII, la 11a el 30, 
la 12a el 30-XII (les dues últimes deurien ser sessions de tarda i nit). Tots els controls parcials apareixen resumits en una 
“Nota de las cantidades ingresadas” del dia 31-XII-1860 [Arxiu Municipal de Girona. Teatre., lligall 3] 
15     Els fulls de recaptació de la quarta quinzena indiques dotze funcions:  la 1a el 31-XII-1860, la 2a el 1-I-1861, la 3a el 3-I, la 
4a el 5-I, la 5a el 6-I, la 6a el 9-I, la 7a el 10-I, la 8a el 11 o el 12-I, la 9a el 13-I, la 10a el 14-I, la 11a el 16-I, la 12a el 17-I-1861. Tots 
els controls parcials apareixen resumits en una “Relación de los recaudado por los Arbitrios … durante la cuarta quincna” del 
dia 18 de gener de 1861 [Arxiu Municipal de Girona. Teatre., lligall 3] 
16     En les anotacions corresponents a la cinquena quinzena mostren dotze representacions:  la 1a el 20-I-1861, la 2a el 21-I, 
la 3a el 23-I, la 4a el 25-I, la 5a el 26-I, la 6a el 27-I, la 7a el 28-I, la 8a el 30-I, la 9a el 31-I, la 10a el 2-II, la 11a el 4-II, la 12a el 5-II. 
Tots els controls parcials apareixen resumits en una “Relación de los ingresos obtenidos durante la 5ª y última quincena” del 
dia 7 de febrer del 1861 [Arxiu Municipal de Girona. Teatre., lligall 3] 
 
17      La Espingarda, 8-II-1861, p. 1 

 
Imatge 4.- Retrat de 

Nicola De Giosa, 
compositor italià del 

que es van 
representar dues 

òperes en la primera 
temporada del nou 

Teatre 

 

 

Imatge 3.- Comentari de la darrera funció, en benefici de 
Joaquim Ferrer, el divendres 8 de febrer de 1861, de l’òpera 

Folco d’Arles que deuria ser la que realment va tancar la 
primera temporada del nou teatre [La Espingarda, 13-II-1861, 

pàg. 1] 

 



present que en vetllades de concerts se solien oferir fragments de diverses obres) i és segur que de 
cadescun dels títols es van realitzar unes quantes repeticions. Així, doncs, no sabem quantes vetllades 
amb fragments lírics i quantes i quines sarsueles es van oferir (a part d’El Valle de Andorra, que hem vust 
s’oferí el 4 de novembre de 1860). 
 

ELS ARTISTES 
     Els cantants solistes van ser els que formaven part de 
la companyia de Joaquim Ferrer de Climent en aquell 
moment, grup que acabava d’arribar de Palma de 
Mallorca [Costal,2010:77]:  
    Virgínia Tilli.  Soprano que debutava a Girona i que va 
ser la prima donna del moment. D’origen italià.  Abans 
havia actuat a Itàlia, Madrid i Sevilla i al Liceu el 185518. 
A Girona va fer el paper de Violeta a La Tarviata. Les 
cròniques de l’època van lloar molt la seva qualitat. 
     Antonio Silvestroni. Tenor que ja havia cantat a la 
ciutat en temporades anteriors. Va fer el paper 
d’Alfredo a La Traviata. Havia actuat a Itàlia i en la 
temporada precedent havia fet de primer tenor a Maó 
Posteriorment, entre 1861 i 1862 va ser el llogater del 
teatre gironí. El maig del 1860 havia interpretat el tercer 
acte de La Traviata al teatre gironí de l’Odeón. Va ser 
cridat a saludar al final del debut. 
     Antonio Carapia.  Baríton que feia debut a Girona. Va 
assumir el Giorgio Germont a La Traviata. Havia  cantat 
força temps a Itàlia. Va arribar a Girona amb la  
companyia de ferrer des de Plama de Mallorca. Com el 
cantant anterior, el maig del 1860 havia interpretat el 
tercer acte de La Traviata a l’Odeón gironí. Va haver de 
sortir al final de la première a saludar diverses vegades. 
     Com a altres protagonistes que hem anant resseguint 
esmentarem a 
     Isabel Roman.  Jove contralt barcelonina debutant a Girona. 
     Buenaventura Aleu. El director d’orquestra, que surt ben valorat de les cròniques del moment. En 
èpoques posteriors se’l troba el 1867 com a director del cor i apuntador a Sevilla19. 
     Aquets eren els artistes principals bàsics, però gràcies a la paciència i minuciositat del periodista i 
historiador de la segona meitat del XIX, i també gironí apassionat per l’òpera, l’Enric Claudi Girbal, podem 
saber la companyia sencera20. Citem, doncs els que falten. 
     Juanita Fossa de Ferrer. Soprano (1828-1878) que arribar a exercir de prima donna a nivell de diversos 
teatres de l’Estat.  Esmentarem que uns anys abans havia fet el paper d’Ines a lestrena d’Il Trovatore al 
Liceu el 20-V-1854, teatre que va sovintejar.. 

                                                           
18   Aquell 1855  interpretà la Gilda del Rigoletto i l’Adina de L’Elisir d’Amore . 
http://www.liceubarcelona.cat/sites/default/files/cronologia_liceista/cronologia_rigoletto_cat.pdf 
http://www.liceubarcelona.cat/sites/default/files/cronologia_liceista/cronologia_elisir_cat.pdf 
19      André Moreno Menjíbar, La ópera en Sevilla en el siglo XIX. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998. P. 224 
20      Enric Claudi Girbal, “El teatro en Gerona … Compañías de ópera italiana”. A Revista de Gerona de l’abril 1893, pàg. 133. 

 

Imatge 5.- Una de les òperes representades a Girona 
en la primera temporada va ser Il Barbiere di Siviglia. 

Aquí en mostrem la portada del llibret que es va 
repartir amb motiu de la seva representació, de nou 

al Municipal, el dia 29-X-1955  [Col. JM Barceló] 

 

http://www.liceubarcelona.cat/sites/default/files/cronologia_liceista/cronologia_rigoletto_cat.pdf
http://www.liceubarcelona.cat/sites/default/files/cronologia_liceista/cronologia_elisir_cat.pdf


     Ignasi Cabot. Tenor que deuria ser de cert relleu. Ens interessa recalcar que aquest era gironí i s’havia 
format en el cor de la ciutat. Posteriorment va perfeccionar la seva veu anant a estudiar i actuar a Itàlia i 
va retornar a Girona el 1852 en mig d’una certa expectació21. 
     Segon Maimò. Que era el baix principal, concretament “Primo basso assoluto”. 
     I com a segones figures o comprimaris es citen: Jaume Ballescà (“basso genérico”), Emili Bruiget 
(“tenore comprimario”) i  Dolors Corretger (“seconde donne”). 
 

DIFICULTATS VISIBLES EN UNES QUEIXES 
     Seguint el costum precedent i fins ben entrat el segle XX, el nou Teatre es llogava a empresaris que es 
responsabilitzaven de produir la programació a la vegada que procuraven obtenir algun guany. El 
empresari que va assumir, sense concurs donades les presses del moment, les primeres actuacions del 
nou edifici entre el 1860 i 1861, de part d’en Joaquim Ferrer, es va dirigir un escrit a l’Ajuntament de 
Girona queixant-se d’unes condicions del local que ell considerava inadequades i entenia el perjudicaven 
en el seu negoci. A continuació transcrivim el text de la resposta que els regidors municipals que formaven 
la Comissió del Teatre van elevar a l’Alcalde, en Francesc Dorca i en Felip Flores, amb data de 23-XI-1860. 
El recollim sencer perquè creiem que el text és útil per copsar les circumstàncies en què es movia el nou 
coliseu. 

 
Resposta dels membres d ela comissió municipal del teatre davant d’una queixa presentada 

prèviament per l’empresari llogater del Teatro de la Reina 
“  Esta comisión ha leído detenidamente el escrito que á V.S. ha dirigido la empresa del Teatro de la Reina, 

lamentándose del estado del coliseo, para que se interponga un pronto remedio. 
     Atenta la Comisión á las perentorias necesidades del del propio Teatro, ha fijado sus miras en todo aquello 

que ha creido mas urgente principalmente la comodidad del público. La iluminación es la adoptada como la mas 
á propósito, a falta de gas, habiéndose salvado los inconvenientes de alumbrar con la construcción de elevadas 

escaleras. 
     En cuanto a las decoraciones, la Junta encargada de este ramo ha sujetado al pintor al orden que no ha sido 
invertido, y si se nota alguna variación, es debida a la incertidumbre de la empresa, pues habiendo asegurado 

que iba a poner en escena la ópera nueva Il Mesnadieri, lo verifica con la Norma, inutilizando por el pronto 
cuanto se había pintado con preferencia al efecto, siendo de exclusiva obligación de la empresa costear la 

tripería y accesorios de las óperas con arreglo a su argumento, y es de notar que la Norma se presentará al 
público sin el templete, estatua y demás que a dicha empresa corresponda, careciendo por lo tanto de la 

propiedad que resiga su argumento. Las decoraciones pintadas hasta el día han sido las mismas de que se tuvo 
conocimiento, sin que en ello se haya incurrido en falta alguna, pues la empresa se entendió con el pintor para 

ejecutar las que la misma indicó, según el orden de funciones que se le puso de manifiesto. 
    La falta de cuartos cómodos en que vestirse los actores, tampoco puede censurarse, porque pasando á su 

construcción, se vería cuasi imposibilitada la compañía de funcionar durante la ejecución de las obras, sin local 
hábil para los actores, no obstante esto se verificará si quieren reducirse mientras se aguantan aquellas que 

serán de poca duración. 
     Antes de concluir su informe la Comisión, no puede menos de observar que á la excesiva condescendencia del 

Ayuntamiento se tolera una compañía poco digna del público de esta Capital, cuyas partes con alguna 
excepción son inaceptables. Cada día va menguando la afición que el público mostrara en el canto, porque con 

tales artistas se convierte aquella en tedio y fastidio, debilitándose de tal modo el común entusiasmo, que 
acabarás de aborrecerse la música por lo mal interpretada y peor ejecutada. Y no puede ser de otro modo, pues 
que en cantores que en parte no cantan, músicos que no tocan y papeles equivocados, se convierte el Teatro en 

                                                           
21      La premsa barcelonina es feia ressò d’un retorn de Cabot a Girona . “El mismo Postillon anuncia la llegada á Gerona 
con la diligencia de Francia, del tenor D. Ignacio Cabot que tantos triunfos dice ha obtenido estos últimos años en 105 
teatros de Italia. La circunstancia de haber empezado dicho artista su carrera, de simple corista, en el teatro de Gerona, 
donde al parecer demostraba ya las mas bellas disposiciones, hIzo que fuese recibido y obsequiado por los muchos amigos 
que cuenta en la misma ciudad, algunos de los cuales habian tenido noticia de su llegada, A instancia de los mismos ha 
resuelto permanecer unos pocos dias en la propia ciudad, y se cree que condescienda á da!' alguna muestra de su 
encomiado talento.” [Diario de Barcelona, n 109, 18-IV-1852] 



un baturrillo impropio de una capital de provincia en donde se permiten amortiguar y destrozar bellísimas 
composiciones, resaltando el anacronismo hijo de la ignorancia histórica, cuando el Silva del Hernani ostenta en 

su pecho la banda de Carlos 3º. 
     Ciertamente el Teatro está frío sobre todo en la parte escénica, sin que todo el fuego del mudo pueda 

imprimir el calor necesario en los que en lugar de comunicar el fuego del entusiasmo derraman desde la escena 
el hielo á torrentes en el corazón del público concurrente, que siguiendo así, no podrá resistir á la sentida 

frialdad física y moral. 
     Con estos elementos, Ilustre Sr., el Teatro de la 

Reina responde muy mal el augusto título que se le 
ha dado, y es una mengua para el ilustrado público 

de Gerona, consentir semejante compañía, 
opinando la comisión que se está en el caso de 

imponer al empresario la obligación de reformarla 
según el espíritu del artº 1º de la contrata. 

V.S. resolverá no obstante lo que estime 
conveniente 

Gerona 23 de Nove de 1860.   ”22 
Imatge 6.- Les dues signatures dels membres de la comissió del Teatre 

 
 

VALORACIONS 
     Encara que són escasses les cròniques conservades en relació a les primeres funcions, en farem un 
recull per aspectes. 
   Valoració global.-  En relació a l’estrena de La Traviata el cronista deia: “por lo general , y atendiendo 
que en una población como Gerona no es fácil contar con los grandes elementos y personas de un 
Barcelona, salió bien ejecutada”23. A La Espingarda s’opinava que “las demás partes de la compañía [a 
part dels cantants solistes] regularmente bien.”24. 
     Sobre els cors.-  “Los coros de mujeres estaban poco nutridos”25. També es va dir que “el cuerpo de 
coros se portaron bien”26. I, en altre lloc, “El cuerpo de coros de ambos sexos ha sido aplaudido algunas 
veces y con justicia”27. 
     En relació a l’orquestra.-  S’opinava al Diario de Barcelona “la orquesta flaqueaba un poco por causa 
de estar dividido su personal entre este y el otro teatro, el Odeón28, que dá funciones dramáticas.”29.  i, en 
altre comentari i dia en el mateix diari,  “mejor de lo que podía esperarse”30. I, en altre lloc, “la orquesta 
á pesar de no reunir los elementos necesarios, por lo general acertada y feliz”31. 
     Es valorà positivament la tasca de vestuari “El servicio de escena en cuanto a trajes muy bueno, gracias 
al incansable celo del encargado por el empresario de los mismos, D. José Bosch, quien no ha perdonado 
medio alguno para vestir con propiedad los persojnajes de las diferentes óperas”32. 
    Com a valoracions dels solistes.-  Recollim les cròniques del moment, 
     Sobre la Tilli, en l’estrena de La Traviata  del 29-X, es deia “Se había dicho que la Tilli estaba muy 

desmejorada de voz, pero ayer tuvimos el gusto de convencernos del infundado de semejante 
rumos. No solo estuvo en el lleno de sus facultades, sino que cantó con suma maestría y supo 

                                                           
22      Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 3. Document de 23-XI-1860 
23      Diario de Barcelona, 1-XI-1860 p. 10.053 
24     La Espingarda, 8-II-1861 p.2. 
25      Diario de Barcelona, 1-XI-1860 p. 10.053 
26      Diario de Barcelona, 2-XI-1860 p. 10.084 
27     La Espingarda, 8-II-1861 p.2. 
28      Brugués,2008:209 
29      Diario de Barcelona, 1-XI-1860 p. 10.053 
30      Diario de Barcelona, 2-XI-1860 p. 10.084 
31     La Espingarda, 8-II-1861 p.2. 
32     La Espingarda, 8-II-1861 p.2. 



interpretar las diferentes situaciones de su papel con un acierto tal que le valió repetidos aplausos, 
y el honor de ser llamada varias veces a escena”33. I un altre periòdic afirma “La señora Tilli es una 
verdadera artista. Así nos lo hizo comprender desde la primera función de Traviata […] en Norma, 
Trovatore y Maria de Rohan ha sabido colocarse á la altura de las más reputadas artistas”34. 

     De la mezzo Fossa de Ferrer una crítica afirmava  “No menos buenos y gratos los conservará el público 
de esta capital de la apreciable y estudiosa artista 
[comparant-la a la Tilli] Seran una prueba de ello los 
muchos y nutridos aplausos de que se ha visto 
colmada, muy en particular en las óperas Barbiere di 
Siviglia y D Checco, que son las verdaderas de su 
cuerda” 35. 

     En relació a la Roman “Llamó la atención por su hermosa 
voz de contralto, de la cual, sin embargo, no sacó todo 
el partido que podía, por haberse presentado con 
bastante timidez, y por hallarse también algo 
indispuesta, según se supo después”36.  En altre 
comentari, “Donde ha podido dar á comprender un 
tanto sus dotes, ha sido en el papel de Armando en 
Maria de Rohan habiendo salido bastante airosa de su 
desempeño. Le auguramos buen porvenir en su 
carrera”37. 

     De Silvestrone, “lo mismo [agradable i expressiu], á quien 
hemos oído aquí en otras temporadas”38. També 
llegim que “No han sido menos justos y merecidos los 
aplausos que el público ha prodigado al tenor  [] En Il 
troavatore puede decirse que se ha escedido [sic] así 
mismo, en particular en la canción del Miserere 
habiendo sido llamado al palco escénico casi todas las 
noches que se ha ejecutado dicha ópera” 39. 

     De Carapia es digué “tiene una voz de timbre muy 
agradable, y se mostró sumamente expresivo en el 
canto“40. I en altre lloc ens expliquen que “Largo sería 
de enumerar las muchas ovaciones de que ha sido 
objeto, ya como barítono, ya como á caricato. […] en 
especial en Il trovatore, Don Checco y Maria di Rohan. 
En la segunda puede decirse que es donde se ha 
colocado al nivel de los más acreditados artistas”41.  

     Del primer baix, Maimó, tot i que actuà poc, es recalca que 
“Sin embargo debemos confesar que tiene muy buena voz de bajo profundo” 42. 

     Dels secundaris ens diu La Espingarda que “El señor Ballescá segundo bajo de la compañía es un 
aprovechado y laborioso artista. [..] Posee una voz muy simpática y agradable” va destacar en Il 

                                                           
33      Diario de Barcelona, 2-XI-1860 p. 10.084 
34     La Espingarda, 8-II-1861 p.1 
35     La Espingarda, 8-II-1861 p.1 
36      Diario de Barcelona, 2-XI-1860 p. 10.084 
37     La Espingarda, 8-II-1861 p.1 
38      Diario de Barcelona, 2-XI-1860 p. 10.084 
39     La Espingarda, 8-II-1861 p.1 
40      Diario de Barcelona, 2-XI-1860 p. 10.084 
41     La Espingarda, 8-II-1861 p.1 
42     La Espingarda, 8-II-1861 p.1 

 

Imatge 7.- La traviata, l’òpera amb què 
s’estrenà l’actual edifici del Municipal va ser 
interpretada de nou per la companyia dels 

Amics de l’Òpera de Sabadell al mateix 
Municipal el dia 27-IV-1991 [Portada del 

programa de mà. Col. JM Barceló] 

 



Barbiere di Siviglia43. I d’altres que també es comentaven no es pot llegar la crítica per haver-se 
perdut part del full del diari conservat. 

     Finalment, en relació al director musical, Aleu, es valorava “ [que l’orquestra havia funcionat per sobre 
de l’esperat] gracias a los esfuerzos del entendido director D. Buenaventura Aleu.”44. I 
semblantment en altre lloc es parla de, “...la batuta del apreciable y laborioso señor Aleu”45. 

 

EN SÍNTESI 

     Vista la documentació diversa però incomplerta de què es disposa, es pot afirmar que 
l’Ajuntament va voler inaugurar, això sí, amb presses i improvisacions, el nou Teatre de la Reina 
amb l’espectacle més apreciat en aquell moment, l’òpera. Es programaren seixanta funcions, 
sobretot d’òpera, amb nou títols diferents que s’anaren repetint, uns més que altres. Es 
combinava també amb funcions de sarsuela i altres funcions líriques a base de fragments de 
diverses obres i, segurament, algun altre espectacle (com en el cas de l’actuació de Los ninos 
florentinos). 
     Les dificultats artístiques més notables passaven per la manca de decorats adequats al nou 
edifici i a les incomoditats per als cantants de la falta de vestuaris. Finalment, en coincideix que el 
nombre de músics disponibles, que eren locals, resultava escàs. 
       En aquest moment i en altres èpoques hi ha coincidència que les funcions milloraven en les 
repeticions del títol que s’anaven fent, cosa que corrobora la dificultat que implicava els pocs 
assajos que es programaven, cosa pel demés normal amb el poc temps que hi havia entre 
representació i representació. 
    La qualitats dels artistes va ser valorada per la premsa de manera positiva, sobretot pel que fa 
als solistes i particularment a la soprano Virgínia Tilli. Amb tot, la part dels músics i el cor deurien 
presentar algunes deficiències, per motius en part, que acabem d’exposar. 
     Finalment, es detecta una afluència decreixent de públic als espectacles. A part del grau de 
motivació que provoquessin els artistes, potser seixanta funcions d’una companyia lírica era 
molta programació per una ciutat com Girona: en aquell moment hi havia afició però en el cens 
de la població de la ciutat era de 14.341 habitants l’any de la inauguració de l’edifici del Teatre, el 
1860. Aquesta mateixa dificultat es va anar detectant en programacions posteriors, potser 
sobredimensionades. 
 
    joan manel barceló sitjes, 2018 
 

PER SABER-NE MÉS 
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43     La Espingarda, 8-II-1861 p.1 
44      Diario de Barcelona, 2-XI-1860 p. 10.084 
45     La Espingarda, 8-II-1861 p.2. 



 

RECOMENACIONS MUSICALS OBERTES 

 

Espai obert a que feu arribar suggeriments de fragments musiucals que hauriem de 
sentit o concerts als que hauriem d’anar:   PER A FER SUGGERIMENTS  el correu: 

Jbarcel1@xtec.cat 
 
 

Posa una 
òpera de 

Vivaldi a la 
teva vida 

(17)  

Nel profondo cieco mondo, 
cantada en una versió 

clàssica, que tira a cartró-
pedra, per la gran mezzo 

Marilyn Horne. Correspon 
a l’òpera de Vivaldi 
Orlando Furioso. 

 

Cant coral 
del s. XX 

 

De Francisc Poulenc tenim 
aquí el seu Salve Regina, 

obra del 1941. L’interpreta 
el cor de cambra Novo 

Cantare 

 

Una ària de 
Massenet 

 

I seguim amb francesos: Dis moi que 
je suis belle, de l’òpera Thaïs (1894), 
de Jules Massenet. En interpretació 
de Renée Fleming (la cantant que 
tenim intenció d’anar a veure amb 

l’Òperabus el proper febrer). 
Aquesta òpera la tindrem aquest  

 

Fusió de 
música 

armènia i 
instruments 

clàssics   

El conjunt Kusan de música 
folklòrica armènia en un 
concert que van oferir a 

Còrdova el 2007 
 

Duo 
masculí del 
Bel canto 

 

I aquí va un duet de Baríton 
(Carlos Álvarex) contra baix 

(Simon Orfila):  Suoni la tromba 
de l’òpera I Puritani, última que 
composà Bellini, que és l’obra 

que anirem a veure al Liceu, en 
bus, el 19 d’octubre. 

 

 
  

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://goo.gl/forms/z53p6Ao4WDNDjMCj1
https://www.youtube.com/watch?v=m9Eei2V6J0s
https://www.youtube.com/watch?v=m9Eei2V6J0s
https://www.youtube.com/watch?v=ttZdwRlP7og
https://www.youtube.com/watch?v=ttZdwRlP7og
https://www.youtube.com/watch?v=hTDeuWc8Iww
https://www.youtube.com/watch?v=hTDeuWc8Iww
https://www.youtube.com/watch?v=hzQ0TkS-fS8
https://www.youtube.com/watch?v=hzQ0TkS-fS8
https://www.youtube.com/watch?v=aCr4RdrdQTo
https://www.youtube.com/watch?v=aCr4RdrdQTo


UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES 

CORALS 

L’aspecte gràfic de les corals gironines a 
finals del segle XX. Els anagrames 

 
 

    Avui tocarà un aspecte secundari del món coral. De poca importància. Gairebé podrien dir que 
estiuenc, per les dates en què estem, però que ens ha semblat curiós. Quina és la simbologia, o si més 
no, la imatge gràfica dels grups de cantaires de la ciutat de Girona reflectits en allò que vola ser el seu 
identificatiu, l’anagrama, o el logo. És curiós que fins a la guerra civil l’emblema gràfic principal havia 
estat l’estendard, o penó, o bandera, de vegades copiosa i complexament ornamentada. Però els 
penons perderen protagonisme a la segona meitat del segle XX. Ens queden a partir d’aquest moment 
els anagrames que s’insereixen en els encapçalaments de les cartes, els segells de l’entitat o en la 
impressió de programes dels concerts. Mirarem –mai més ben dit- de fer un recorregut visual i, quan es 
pugui, procurarem treure alguna conclusió. Potser en altra ocasió ens ampliarem a corals de les 
comarques gironines46. Hem exclòs els grups de cantaires estrictament infantils que actuaven en aquell 
moment. En algun grup no hem trobat anagrama, com en el cas de l’Octet Cantoria, de recorregut curt 
però intens. 

 
 
 
 
 
  

Imatge 1.- Foto de la coral del GEiEG un 
20 d’abril del 1952  amb motiu de la 

Jornada comunions pasquals. Hoptital 
de Santa Caterina de Girona Foto de 

Martí Massafont Costals [Ajunt Girona. 
CRDI ]. Es pot apreciar com presidex el 

centre del grup el penó 

 
 
 
 
 
 
 

 
     Com dèiem, l’ús de penó en els concerts de les coral va anar quedant en desús, quan era molt comú 
abans de la Guerra Civil. Val a dir que posteriorment i durant els anys 50 i més tard ,encara podem 
observar ocasionalment el vell el costum, sobretot en fotos de caire oficial. Citem un exemple en el cas 
d’una de les corals antigues de Girona, la degana de les que segueix en funcionament, la del GEiEG, amb 
una foto amb penó del 1952 [ Veieu la imatge 1]. També apareix el penó en una foto oficial del programa 
d’un concert del 1959. Per això anirà guanyant terreny el grafisme dels anagrames. 

                                                           
46      La Font més utilitzada en l’article será l’Arxiu General de la Diputació de Girona. Abreujarem amb les sigles AGDGi. 
L’Arxiu Històric de Girona correspondrà a les sigles AHGi. 



 
 

     El Cor Filharmonia (1976-...), fins al 1991 va tenir el nom de Coral Oidà. Només utilitzava anagrama en 
segells. No apareix ni en cartes ni en programes. Es caracteritza per usar només lletres, sense cap element 
figuratiu. La Coral Oidà va mantenir el segell que veiem entre els anys 1985 a 1990 [ Veieu la imatge 2]. El 
1984 tenia un segell semblant però en el que la paraula “GIRONA” ocupava una tercera línia del segell. A 
partir del 1991 la denominació oficial va passar a ser Cor Filharmonia. 
    El canvi de nom es produeix el 1991 però l’adaptació dels mitjans gràfics és una mica més lenta. 
L’anagrama amb Cor Filharmonia deuria usar-se a partir del 1992 [ Veieu la imatge 3]. Amb tot, encara hi 
ha algun document amb data gener del 1992 en què encara hi apareix el segell amb la paraula Oidà, com 
un escrit del 24 de gener del 1992 (AGDGi 16-93 010). 
 

 

Imatge 2.- Coral Oidà, el nom 
que va tenir inicialment el 
cor que després es designà 

com a Filharmonia. [(AGDiGi 
08-89 032, en document de 

25-III-1985)]. 

 

Imatge 3.- Cor Filharmonia. 
1992. Primera ocasió en què 

hem localitzat aquest 
format [AGDGi 16-93 016. 

En un expedient amb 
registre d’entrada de 28 

d’octubre de 1992] 
 

   La Coral del GEiEG (1947 ...). Amb el nom inicialment Choral del GEiEG, amb la “h” intercalada, com era 
costum en moltes corals entre el segle XIX i primera meitat del XX. 
Hem trobat utilitzat l’anagrama figuratiu d’uns homes amb partitures 
a les mans en dos exemples [ Veieu la imatge 4]. Es va utilitzar els anys 
50 i 60 del segle XX, donat que n’hem trobat dos exemples: un del 
1959, en el programa d’un concert [[Arxiu Històric de Girona.  Teatre. 
UI 12901], preograma del dia 19-IV-1959]; i l’altre de 1965 (en la 
portada d’un disc). És significatiu que en l’anagrama només hi surten 
representats homes donat que a la postguerra civil encara es 
mantingué el costum previ que les corals fossin només masculines o 
només femenines, amb les seves excepcions. Com és de preveure, 
associat als cantaires del Grup hi apareix l’escut de la entitat mare. 

 

   Pel que fa al Cor Maragall el seu logo apareix el 1990 i encaara es 
manté idèntic fins a l’actualitat [ Veieu la imatge 5]. S’aplicà en primer 
lloc a un segell. Creiem que en anys anteriors no existia doant que en 
documents que indcaven el lloc per a estampar el segell, aquest no 
apareixia. En aquest cas es convina la figuració: perfils de les grans 
esgl´sies gironines, un pentagrama i el nom “Cor Maragall”. Xoca la 
similitud d’estructur ai temàtica amb el seglel de Saba Nova, també 
aparescut cap al 1990. 
 
 
   És curiós que la Polifònica, que segurament és la que generà més 
documentació en el període analitzat, no es va dotar d’un anagrama. 

Que produís tanta documentació, i sobretot que es guardi en l’Arxiu General de la Diputació, és explicable 
pel seu caire oficial d’organisme depenent de la Diputació gironina. També per la minuciositat del seu 
fundador, Josep Viader. Sí que en els anys 80 trobem un membret (hauríem de dir capçalera) en papers 
de carta [ Veieu la imatge 6]. Nosaltres hem observat aquestes capçaleres impreses des del 1981 –tot i 
que podria ser anterior-. Optar per membret i no per anagrama potser també és significatiu en el sentit 
que pel seu caire de ser de coral d’una institució, agafa un to més formal en els seus documents. 

 

Imatge 4.- Coral del GEiEG. 1959. 

Apareix en programa d’un concert 

al teatre Municipal gironí el 19-IV-

1959 [AHGi .Teatre UI 12901] 

 

Imatge 5.- Cor Maragall. Segell en 

document de 1990 [(AGDGi 18-92 

003) document del 3-XI-1990] 

[AHGi .Teatre UI 12901] 



 
 
Imatge 6.- Reproducció de la 
capçalera de paper de la 
Polifònica els anys 80. Usat en un 
document registrat el 24-X-1986 
[AGDGi 08-89 118]   
 
 

     A la coral Saba Nova li veiem usar un anagrama per primera vegada en un segell del 1990 [ Veieu la 
imatge 7]. Presenta una figuració força acusada, amb dos gran elements en aquesta línia: el perfil de les 
dues esglésies principals de la ciutat i una mena de deconstrucció de l’escut de Girona. També les lletres 
“Saba Nova. Girona”, tot en una composició circular. Trobem en els anys 90 altres usos continuats del 
mateix segell. És curiós el paral·lelisme amb el logo de la coral Maragall, creat també pels volts de 1990. 
 

 

Imatge 7.- Coral Saba Nova. 
Segell el 1990. [(AGDG 19-

92 003) en un document de 
5-XI-1990] 

 

Imatge 8.- Saba nova. 
Anagrama imprès en un 

programa de concert. 

 

      Un següent anagrama de Saba Nova l’hem trobat, ja en el segle XX: la primera mostra que hem 
localitzat és d’un programa del 2006 [ Veieu la imatge 2]. No podem precisar en aquest cas si feia gaire 
temps que ja s’utilitzava. Aquest trenca l’estructura circular i passa a l’apaïsada, partint d’una gran fulla 
de plataner (arbre prototípic de la devesa gironina)mi manté el perfil de la Catedral i Sant Feliu, ara més 
estilitzats que en el logo anterior. En mig i combinades amb la grafia, les lletres “Saba Nova”, amb l’efecte 
conceptual que el nom podria identificar-se amb el líquid que nodreix la fulla (fulla de la que cau una gota 
de saba). 
 
 Com ja dèiem, no hem analitzat cap tema amb gran transcendència però hem pogut veure com 
en diversos casos les imatges són representatives d’aspectes relacionats amb allò que acompanyen. 
Hem trobat anagrames basats només en lletres, com en el cas de la Oidà-Filharmonia. També el referent 
visual gironí de la silueta dels sues dos principals temples, que crea una similitud entre els anagrames 
de la Saba Nova i la Maragall. Recalquem 
que encara que hem pogut analitzar una 
mostra àmplia de documents, en algunes 
èpoques o en relació a algun dels grups, no 
tenim ni molt menys, la certesa d’haver 
esgotat totes les imatges significatives que 
es podien haver utilitzat. En alguns casos en 
què hem pogut precisar més la cronologia, 
l’ús de determinats segells, que apareguin 
en documents sense datar, pot permetre la 
seva ubicació cronològica en una forquilla 
temporal.  
 
  joan manel barceló sitjes, 2018 
 

 
    Cor.    Il·lustració de Julià Pascual Fortea, 2015  



 

Amb motiu de la primera conferència dels Amics 
prevista per a la propera temporada, 

 pel setembre. 
 
 

Algunes fites de l’òpera italiana 
del segle XIX 

 
 
 

 
 
 

Fotocomposició: 
Rossini, Bellini, Donizetti, Ponchielli, Puccini 

 
 
    


